
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Central do Fórum Consultivo 
5.a reunião 
6 março 2014 (09h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia  

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar CG-15/13 Rev. 2 

2. Relatório sobre a última reunião do Grupo Central – notar  
 

O documento CG-14/13 contém o relatório sobre a 4.a reunião do 
Grupo Central. 

CG-14/13 
 

3. 3.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar  

 
 O Grupo passará em revista as questões postas em relevo durante 

o 3.o Fórum, realizado em 10 de setembro de 2013. 

CF-10/13 
 

4. 4.o Fórum Consultivo sobre  
Financiamento do Setor Cafeeiro – apreciar  

 
O Grupo apreciará as seguintes questões relacionadas com o 
4.o Fórum, que se realizará em Londres durante o período da 
113.a sessão do Conselho, de 22 a 26 de setembro de 2014  
(ver documento CG-16/14). 
 
• Tema – Será identificado um problema amplo para discussão. 
• Formato – Providências, moderação e outras questões.  
• Participantes – Pessoas ou organizações que deveriam ser 

convidadas a fazer apresentações ou participar. 
• Patrocínio – Sugestões de patrocinadores potenciais. 
• Materiais e informações – Como desenvolver materiais e 

informações que contribuam para as discussões do Fórum.  

CG-16/14 
CG-17/14 
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5. Estudo sobre risco e financiamento no setor cafeeiro – analisar  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre o progresso 
conseguido no estudo sobre risco e financiamento no setor cafeeiro. 

verbal 

6. Considerações acerca de eventos futuros do Fórum – apreciar 
 

• Formato – As possibilidades incluem workshops, grupos de 
discussão e plataformas na Internet.  

• Temas para eventos futuros do Fórum Consultivo – Temas 
suscitados em Fóruns anteriores; outros temas relevantes e 
úteis que futuros Fóruns deveriam explorar. 

• Oradores – Pessoas ou organizações a convidar para fazer 
apresentações em eventos futuros do Fórum. 

• Divulgação – O Grupo apreciará as melhores maneiras de divulgar 
os resultados do Fórum e de retratar/posicionar o Fórum de 
maneira a gerar interesse e participação.  

CG-16/14 

7. Grupo Central – apreciar 
 

O Diretor-Executivo continuará a organizar reuniões por conferência 
telefônica com o Presidente e os especialistas do Grupo Central. 

verbal 

8. Assessores para 2014/15 – apreciar 
 

O mandato dos quatro assessores do Grupo vence em setembro 
de 2014. Os termos de referência do Grupo dispõem que,  
na sessão do Conselho realizada seis meses antes do final do 
mandato dos assessores, o Grupo deverá recomendar ao Conselho 
pessoas que possam participar dele na qualidade de assessores, 
escolhidas de uma lista de especialistas de organizações 
intergovernamentais, instituições financeiras, setor privado, 
organizações não-governamentais e outras instituições. 

verbal 

9. Próximas etapas – apreciar verbal 

10. Outros assuntos – apreciar 
 

Participação virtual – A Aliança Financeira para o Comércio 
Sustentável (FAST) propôs considerar um mecanismo para 
participação virtual nas reuniões (ver documento CG-13/13). 

CG-13/13 

11. Data da próxima reunião – apreciar 
 
 A próxima reunião se realizará em Londres, na altura da 113.a sessão 

do Conselho, no período de 22 a 26 de setembro de 2014. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cg-16p-preparations-4th-forum.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/cg-13p-communication-fast.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/cg-13p-communication-fast.pdf�
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Grupo Central do Fórum Consultivo (Anexo VII) 

Termos de referência para o Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro 
(Anexo I) 

Relatório do 1.o Fórum Consultivo 

Relatório do 2.o Fórum Consultivo 

Relatório do 3.o Fórum Consultivo 
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